
 
Peça que cada um apresente seu 
irmão que está ao lado, e diga 3 
qualidades que ele tem!! 

???PERGUNTAS??? 

Você chega de viagem cheia de 
notícias boas para contar e só 
pode fazer duas ligações 
telefônicas. Para quem você 
ligaria? Por quê? 

Você ganha uma viagem para a 
Europa com direito a três 
acompanhantes, quem você 
levaria e por quê? (Não pode ser 
pai, mãe e filhos). 

 
 
Querido líder, tenho verificado 
que muitas vezes, alguns líderes 
usam músicas desconhecidas e 
alguns, mas não fazem cartazes 
com as letras...  

Cantar os louvores é 
imprescindível, pois assim, 
declaramos quem Jesus é, e o que 
Ele fez em nossas vidas. 

 

 

 

 

  

Devido ter servido no Mac 
infelizmente, não consegui 
anotar a palavra, por isso, 

use suas anotações pessoais 
em sua reunião e célula. 

O QUE É? O QUE É??? 
MINISTÉRIO ÁGAPE 

O Ministério Ágape é o 
ministério que trabalha com a 
ação social da igreja e auxílio aos 
irmãos. Ele é vinculado ao 
ministério de missões e tem 
como objetivo suprir as 
dificuldades que os irmãos 
tenham de ordem financeira. 
Alguns pontos importantes sobre 
o Ministério Ágape.  

Os líderes do ministério são 
Deucimar e Rení, e contam com a 
colaboração de Carmem Lúcia: 
“Tia Carminha”, Hélio e da Irmã 
Ruth e seu esposo. 

O ministério é que organiza a 
distribuição de cestas básicas. O 
irmão da célula que estiver com 
dificuldades financeiras deve 
procurar seu líder, este deve 
procurar o Ágape ao final do 
culto (ao lado da cantina), deve 
pegar uma ficha e preencher com 

os dados do discípulo, após isto, 
deve dar ao seu pastor para que 
esse assine e autorize a liberação 
da cesta de alimentos. 

Caso a necessidade ocorrer em 
dias da semana, o líder deve 
primeiramente tentar com os 
irmãos da célula para suprir as 
necessidades do irmão, se não 
conseguir, deve procurar seu 
pastor para que seja liberada uma 
cesta em dias de semana. 

Nosso discipulado está 
responsável pelo Fubá, porém a 
célula poderá recolher qualquer 
alimento não perecível, além de 
produtos de higiene e limpeza. O 
líder deverá recolher na célula o 
alimento e entregar na igreja nos 
segundos domingos.  

NO PRÓXIMO ENCARTE 
CURSO DE CONSOLIDAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFERTÓRIO 

JO 3:16 – A maior oferta que 
alguém pode dar, Deus deu a nós. 
Seu filho amado Jesus, sofreu 
morte de cruz, para nos dar a 
vida eterna. Que oferta 
maravilhosa. Temos que assim 
fazer, como o Senhor fez, oferecer 
nosso melhor a Ele. 

CADEIRA DA BENÇÃO 

Pegue uma cadeira e coloque no 
centro da sala. Nela cole um 
papel escrito, a sua benção está 
aqui!! Peça cada um para sentar 
nela, e como profetizando, 
declarasse aquilo que hoje é 
necessário em sua vida, e 
declarando as promessas de Deus 
sobre nós. Após todos 
participarem, peça para uma 
pessoa orar por todos os pedidos, 
declarando que o Senhor faça 
cumprir a vontade d’Ele em nós. 

AVISOS GERAIS 

LANCHE 

Rafael Duque – 8112-1604 
www.duquepeniel.wordpres.com 
e-mail: duquepeniel@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 



 


